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ผนวก จ.
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานราชการสังกัดส่วนกลางในจังหวัด
ปฏิน้ตราซการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอบุม้ต การปฏิน้ตราขการ
หรือการดำเนินการอื่น แนบท้ายดำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ลํโปี^ ® / / ๒๕๖๔ ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๔
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สำนักงานเขต
๑. การจัด ตัง กลุ่ม ลูก เส ือ กองลูก เสือ และ - พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๔๑
พื้นที่การศึกษา ผู้บังคับบัญขาลูกเสือ
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
๒. ก าร จ ัด ต ั้ง ห ม ู่ย ุว ก าช าด โ ร งเร ีย น และ
ประถมศึกษา
พ าน กั เรีย น ไป น อกส ถาน ศึก ษ า
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ลำปาง
พ.ศ. ๒๔๔๘
๓.
การอนุ
ม
ต
ั
ผ
ิ
ลการสอบวิ
ช
าพิ
เ
ศษลู
ก
เสื
อ
และ
เขต ๑, ๒ และ ๓
อนุญาตให้ประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษลูกเสือ
๔. การประเมิน ผลและรายงานผลการตรวจ
ขั้นที่ ๕ ขั้น ปฏิบ ัต ิก ารและประเมิน ผลเพื่อ ขอรับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ๓ ท่อน และ ๔ ท่อน
๕. ส่งเสริมสนับสบุนการจัดกิจกรรมลูกเสืออันทำ
ให้กิจการลูกเสือมิความมั่นคง เจริญ ก้าวหน้า รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรลูกเสือ
๖. การรายงานประจำปีข องสำนัก งานลูก เสือ
จังหวัด
สำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
ลำปาง

การบริหารงานทั่วไป
- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๔๗๔เ๒๔๖๒
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๖๒
ระดับ กรมเกี่ยวกับ การทำลายหนังสือ ตามระเบียบ - กฎกระทรวงการใซ้ที่ราชพัสดุ
ส ำน ัก น าย ก ร ัฐ ม น ต ร ีว ่า ด ้ว ย งาน ส าร บ ร ร ณ พ.ศ. ๒๔๖๓
พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๓ ส่วนที่ ๓
การทำลาย
๒. การบริหารงานบุคคล
๒.๑ การส รรห าและเลือ กส รรพ น ัก งาน
ราชการทั่วไป และพนัก งานราชการทั่ว ไปกรณีค น
พิการ
๒.๒ ก ารล งน าม ฝ ่า ยน ายจ้า งใน ส ัญ ญ า
พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป
กรณีคนพิการ
๒.๓ การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
และพนักงานราชการทั่วไปกรณีคนพิการ
๒.๔ การออกคำสั่งให้พนักงานราชการทั่วไป
และพนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๒.๔ การอนุญ าตให้พ นัก งานราชการทั่ว ไป
และพนัก งานราชการทั่วไป กรณีคนพิก าร ลาออก
จากราชการ
๑.

ผนวก จ ๒/ ๑๙
สำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
ลำปาง
(ต่อ)
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๒.๖ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว
(ประเภทเงิน นอกงบประมาณ เงิน ค่า ใช้จ ่า ยใน
การบริหารงานที่ราชพัสดุ)
๒.๗ การออกคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวและให้
ลูก จ้างชั่ว คราวได้ร ับ เงิน เพิ่ม การครองชีพ ชั่ว คราว
(ประเภทเงิน นอกงบประมาณ เงิน ค่า ใช้จ ่า ยใน
การบริหารงานที่ราชพัสดุ)
๒.๘ การออกคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว
ลาออกจากราชการ (ประเภทเงิน นอกงบประมาณ
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทีราชพัสดุ)
๒.๙ การจัด ทำทะเบีย นประวัต ิช ้า ราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
๒.๑๐ การลงนามในแบบชอรับ บำเหน็จ
บำนาญชองช้า ราชการ หรือ ในแบบขอรับ เงิน จาก
กองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการ
เ6ว.๑๑ การลงนามในแบบขอรับบำเหน็จชอง
ลูก จ้างประจำหรือ การขอรับ เงิน จากกองทุน สำรอง
เลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
๒.๑๒ การลงนามในหนังสือส่งตัวช้าราชการ
ไปปฏิบํติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
๓. การบริหารงานงบประมาณ
๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่า
ครุภ ัณ ฑ์ ที่ด ิน และสิ่ง ก่อ สร้า งที่ไ ด้ร ับ การจัด สรร
งบประมาณจากกรมธนารัก ษ์ท ี่ม ิใ ช่ร ายการก่อ หนี้
ผูก พัน ข้า มบีง บประมาณ โดยไม่เ พิ่ม วงเงิน ตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๔๘
^)0 ๑
๓.๒ การโอนและหรือ เปลี่ย นแปลงเงิน เหลือ
จ่า ยจากการดำเนิน งาน หรือ จากการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
แล้ว ไปกำหนดเป็น รายการใดๆ ในผลผลิต แผน
งบประมาณเดีย วกัน แต่ต ้อ งไม่ก ่อ ให้เกิด รายการ
ผ ูก พ ัน ข ้า ม บ ีง บ ป ระ ม าณ แ ล ะห าก ม ีห น ี้ค ่า
สาธารณูป โภคค้า งชำระ ให้โ อนไปชำระหนี้ค ่า
สาธารณูปโภคเบีนลำดับแรก ในกรณีที่เบีนการโอน
เปลี่ย นแปลงเพื่อ จัด หาครุภ ัณ ฑ์จ ะต้อ งมีว งเงิน ต่อ
หน่ว ยตากว่า หนึ่ง ล้า นบาท หรือ สิ่ง ก่อ สร้า งเพิ่ม เติม

จะต ้อ งม ีว งเงิน ต ่อ ห น ่ว ยต ํ่า ก ว่า ส ิบ ล ้า น บ าท
ต าม ร ะ เบ ีย บ ว ่า ด ้ว ย ก าร บ ร ิห าร งบ ป ร ะ ม าณ
พ.ศ. ๒๕:๔๘ ข้อ ๒๔
ร ่^ ,

สำนักงาน
ธบารักษ์พื้นที่
ลำปาง
(ต่อ)
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๓.๓ การโอนและหรือ เปลี่ยนแปลงเงิน เหลือ
จ่า ยจาก งบ รายจ่า ยต ่า งๆ ภ ายใต ้ผ ล ผ ล ิต แผน
งบประมาณเดีย วกัน ไปเพิ่ม วงเงิน รายการครุภ ัณ ฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างไดไม่เกินร้อยละสิบของแต่ละรายการ
ที่ไ ด้ร ับ จัด สรรจากรมธนารัก ษ์ต ามระเบีย บว่า ด้ว ย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ วรรค
แรก
๓.๔ การดำเนิน การใดๆ อัน เกี่ยวกับ การพัส ดุ
ในกรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งเต็มวงเงินของ
หัวหน้าส่วนราขการในส่วนที่เกินวงเงินที่มอบอำนาจ
ให้ธนารักษ์พื้นที่ (เกินสองล้านบาท)
๔. การบริหารเงินนอกงบประมาณ
- การดำเนิน การใดๆ อัน เกี่ย วกับ การพัส ดุ
ในกรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งเต็มวงเงินของ
หัวหน้าส่วนราฃการในส่วนที่เกินวงเงินที่มอบอำนาจ
ให้ธนารักษ์พื้นที่ (เกินสองล้านบาท)
๕. อำนาจของอธิบดีกรมธนารักษ์ในการสั่งการ
ตามกฎหมาย
๕.๑ การใข้ท ี่ร าขพัส ดุ,
๕.๒ การอนุญาตให้ผู้ขอใข้ที่ราชพัสดุร่วมกับ
ส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือครอบครองที่
ราขพัส ดุอ ยู่เดิม หรือ ดำเนิน การใดๆ ในที่ราชพัสดุ
โดยที่ราชพัสดุบั้นยังอยูในความครอบครองของส่วน
ราขการที่ไ ด้ร ับ อนุญ าตอยู่เดิม ตามหลัก เกณฑ์แ ละ
คำสั่งที่กรมธนารักษ์กำหนด
๕.๓ การอนุญ าตให้ผ ู้ฃ อใช้ท ี่ร าชพัส ดุเพื่อ
จัดสร้างสาธารณูปการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑) ส วน ส าธารณ ะ เน ื้อ ท ี่ไ ม ่เ ก ิน

๑๐-๐-๐๐ ไร่

๒) สนามกีฬ า ลานกีฬ า เนื้อที่ไม่เกิน
๓-๐-๐๐

ไร่

๓) การก่อ สร้า งถนน สะพาน ศาลา
ที่พักริมทาง ปึอมยาม บีอมตำรวจ ศูนย์บริการข้อมูล
เพื่อ การท่อ งเที่ย วหรือ การดำเนิน การในลัก ษณะ
ท ำน องเดีย วกัน ใน ท ี่ร าช พ ัส ดุท ี่อ ยู่ใ น เขตท าง
หรือ เขตซลประทานให้ใ ซ้ท ี่ร าซพัส ดุจ ำบวบเนื้อ ที่

ตามความจำเป็น
๕.๔ การส่งคืนที่ราชพัสดุ และการผ่อ นผัน
การส่งคืนที่ราขพัสดุ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนื้
^
๑) การปฏิบ ัต ิเกี่ยวกับ ที่ราชพัส ดุ ได้แก่

ผนวก จ ๓/ ๑๙

ผนวก จ ๔/&๙
สำนักงาน
ธบารักษ์พื้นที่
สำปาง
(ต่อ)
๓ ตำรวจภูธรจังหวัด
สำปาง

การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ การเพิกถอนกรรมสิทธิ้ที่
ราซพัส ดุ การให้ค วามเห็น ชอบผลการสอบสวน
เปรียบเทียบตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๒) การขอใซ้ท ี่ร าชพัส ดุน อกเหนือ
จากหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กำหนด
การดำเนิน การสั่ง ใข้ก ำลัง ในการปีอ งกัน
ปราบปรามโจรผู้ร ้ายและรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย
ในจังหวัดหรือสั่งเปลี่ยนกำลัง หรือการเรียกตัวหรือ
สั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการ การพิจ ารณา
สั่ง ใข้ก ำลัง ตำรวจในจัง หวัด และการประสานกับ
หน่ว ยกำลัง ภายในจัง หวัด และจัง หวัด ใกล้เ คีย ง
ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และพลเรือน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท ๐๒๐๐/ว ๒๐๔๐๘
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๐๒

๒. การเตือนให้ปฏินัติตามพระราขบัญณูติ
การพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๔

พระราชบัญญ้ติการพิมพ์
พ.ศ. ๒๔๘๔

๑.

การส่งบทประพัน ธ์แ ละการแต่งกายเกี่ยวกับ
การอนุญ าตให้ม ีม หรสพ (ง",ว) ไปให้ห น่ว ยเหนือ
ตรวจสอบ
๓.

๔. ก ารแ ต ่ง ต ั้ง ต ำรวจ ยาม รัก ษ าก ารณ ์แ ล ะ - ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง
น ายต ำรวจตั้ง แต่ข ั้น ป ระท วน ท ำห น ้า ท ี่อ ยู่เ วร ณ สำนักงานคลังจังหวัด
รัก ษาการณ์แ ละตรวจยามรัก ษาการณ์ ณ สำนักงาน พ.ศ. ๒๔๑๙
คลังจังหวัดลำปางและศาลากลางจังหวัดลำปาง
๔. การดำเนินการสั่งใช้กำลังในการปีองกันปราบปราม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย
โจรผู้ร ้า ยและรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ยในจัง หวัด ด่วนมาก ที่ มท.๐๒๐๐/ว ๒๐๔๐๘
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๐๒
หรือสั่งเปลี่ยนกำลัง ห่รือการเรียกตัว
สำนักงาน
สรรพากรพื้นที่
ลำปาง

๑. ก าร ล ง น าม ใ น แ บ บ เป ร ีย บ เท ีย บ ป ร ับ - ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓ ทวิ
(แบบ ป.๒)
๒. ออกหนังสือร้องทุกข์ในกรณีที่เห็นว่า ไม่ควรใช้
อำนาจเปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบแล้ว ผู้ต้องหาไม่
ยอมตามที่เปรีย บเทีย บหรือ ยอมแล้ว แต่ไ ม่ช ำระ
ค่า ปรั‘บ ภายในระยะเวลาที่ผ ู้ม ีอ ำนาจเปรีย 'บเทีย บ

กำหนด
๓. ออกหนัง สือ ถอนคำร้อ งทุก ข์ก รณีท ี่ผ ู้ต ้อ งหา
ร้อ งขอให้เ ปรีย บเทีย บปรับ แทนการดำเนิน คดี
และได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบครบถ้วนแล้ว

ผนวก จ (ะ/๑๙
เรือนจำกลาง
ลำปาง

&&&:ฒฒ
การอนุญาตให้ผู้ต้องขังป่วยออกไปตรวจรักษา
๑.

และหรืออยู่พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก
๒. การอนุม ัต ิก ารพัก การลงโทษให้แ ก่น ัก โทษ
เด็ดขาด
๓. การอนุญ าตให้บ ุค คลภายนอกเข้า ขมกิจ การ
ของเรือนจำ
๔. การดำเนิน งานตามโครงการรับ จ้างผลิต วัส ดุ
เพื่อการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
๔. การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสาน
ความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห้โนงานราขทัณฑ์

คำสงกรมราชทัณฑ์ ทึ ๔๖๖/ ๒๔๔๗
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๔๗
และ ท ๑๑๑๙/ ๒๔๔๗
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๔๔๗

คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๗๖๒/ ๒๔๔๑
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๔๑

๖. การย้ายผู้ต้องขัง ที่มืกำหนดโทษสูงเกินอำนาจ
การควบคุม
๗. การย้ายผู้ต้องขังวัยหนุ่ม
๘. การย้ายผู้ต ้อ งขังคดีพ ระราชบัญ ญัต ิยาเสพติด
ให้โทษ (มีประวัติยาเสพติด)
๙. การย้า ยผู้ต ้อ งกัก ขัง ที่ม ืก ำหนดโทษสูง เกิน
อำนาจการควบคุม
๑๐. การอนุมัติให้ผู้ต้องขังลากิจ (เฉพาะการลาไป
เพื่อประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ)

คำสั่งกรมราขทัณฑ์
ท ๑๔๗๙/ ๒๔๔๑
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๔๑

๑๑. การแต่งตั้งนายกสภาที่ป รึก ษาการราชทัณ ฑ์
ประจำจัง หวัด รองนายก และคณะกรรมการที่
ปรึก ษาการราขทัณ ฑ์ป ระจำจัง หวัด และแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ประจำจังหวัด

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๒๙/ ๒๔๔๓
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๔๓

๑๒. การอนุญาตให้เรือนจำ นำตัวผู้ต้องขัง ผู้ต้อง
กักขัง ที่ม ืคุณ สมบัต ิตามหลัก เกณฑ์ท ี่ก รมราชทัณ ฑ์
กำหนด ออกจากที่ห ้อ งขัง ก่อ นเวลา ๐ ๖ .๐ ๐ น.
และนำตัว ผู้ต ้อ งขัง ผู้ต ้อ งกัก ขัง เข้า ห้อ งหลัง เวลา
๑๘.๐๐ น. เพื่อทำงานหุงต้มอาหาร หรือเพื่อเตรียม
ออก และกลับจากการทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๔๒๙/ ๒๔๔๔
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๔๔

ทัณ ฑสถาน สถานกักขัง

๑๓. การแต่ง ตั้งคณะกรรมการพิจ ารณาคัด เลือ ก
น ัก โท ษ เด็ด ขาด ส ่ง ออกไป ท ำงาน ส าธารณ ะ
นอกเรือนจำ หรือทัณฑสถาน

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๑๔๒๓/ ๒๔๖๑
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๑

ผนวก จ ๖/©๙
เรือนจำกลาง
ลำปาง
(ต่อ)

๑๔. การย้ายผู้ต้องฃังที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ใน - คำสั่งกรมราชทัณฑ์
เรือนจำชั่วคราว และทัณฑสถานเปิดตามหลักเกณฑ์ ท ๑๒๑๖/ ๒๔๔๔
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๔๔
ทีกรมราชทัณฑ์กำหนด
๑๔. การอนุญ าตให้ผ ู้ต ้อ งขัง ป่ว ยออกไปตรวจ
รัก ษา และหรือ อย่พ ัก รัก ษาตัว ยัง โรงพยาบาล
ภายนอก
๑๖ . ก ารป ฏ ิบ ัต ิต ้า น ก ารเงิน แล ะก ารเบ ิก - คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ ๘๘/ ๒๔๔๔
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก ต้าน
โรคเอดส์ รอบ รรโ (5๒5๒ 51:โ6ลทา อ)" โนก(ะแโาฐ) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๔๔
จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
๑๗. การก่อหนี้ผูกพันเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงิน - คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๑๐๔๗/ ๒๔๔๔
กลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๔๔
๑๘. การรับ จ้างผลประโยชน์ท ี่เกี่ย วข้อ งกับ การ - คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ดำเนินกิจการผีเกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง ท ๑๒๑๔/ ๒๔๖๐
ตลอดจนการทำนิติก รรมสัญ ญา หรือข้อตกลง และ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๖๐
การอนุม ัต ิก ารรับ จ้า งของเรือ นจำที่ส ัง กัด ราชการ
บริหารส่วนกลาง
๑) เรือนจำ ซึ่ง มีห ัว หน้า หน่ว ยงานดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับ สูง ในวงเงินครั้ง
ละไม,เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)
๒) เรือนจำ ซึ่ง มีห ัว หน้า หน่ว ยงานดำรง
ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับ ต้น ในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)
๑๙. การอนุมัติ การจ่ายเงิน ผลพลอยได้ ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน แห่งระเบียบกรมราชทัณ ฑ์ว่าด้วย
เงินผลพลอยไต้จากการผีเกวิชาชีพและการใช้แรงงาน
ผู้ต ้อ งขัง พ .ศ .๒๔๔๘ ในวงเงิน ครั้ง ละ ไม่เกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๒๐. การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือ
หน่ว ยงานอื่น ที่ม ีค วามประสงค์ท ี่จ ะเข้า เก็บ ข้อ มูล

เก ี่ย วก ับ ก ารท ำว ิจ ัย ท ำวิท ยาน ิพ น ธ์ ใน เรื่อ ง
ที่เกี่ย วข้อ งกับ การดำเนิน งานชองกรมราชทัณ ฑ์
หรือในเรือนจำทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน
ห ลายแห ่ง ให ้ผ ้อ ำน วยก ารส ำน ัก ท ัณ ฑ วิท ยา

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๑๘๐๗/ ๒๔๖๐
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐

ผนวก จ ๗/ ๑๙
เรือนจำกลาง
ลำปาง
(ต่อ)
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เปนผ้ม อบอำนาจในการพิจ ารณามอบอำนาจต่อ
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาเรือนจำ
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๒๑. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติ
ราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในการดำเนินการ
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลของพนัก งานราชการ
ซึ่งได้แก่ การสรรหาและการเลือ กสรรในการว่าจ้าง
การทำสัญ ญาจ้า ง การแต่งตั้งให้ป ฏิบ ัติงาน การให้
สิท ธิป ระโยชน์ต ามกฎหมายกำหนด (เว้น แต่ก าร
เลื่อ นขั้น ค่า ตอบแทนประจำปี และค่า ตอบแทน
พิเ ศษ เนื่อ งจากได้ม ีก ารมอบอำนาจไว้แ ล้ว ตาม
คำสั่ง กรมราชทัณ ฑ์ ที่ ๒๗๗/ ๒๕๕:๒ ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๒) การดำเนินการทางวินัย รวมทั้ง
การอนุญ าตให้ล าออกจากการปฏิบ ัต ิง านสำหรับ
เรือนจำ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชองจังหวัด และให้ผู้ว่า
ราชการจัง หวัด พิจ ารณ ามอบอำนาจต่อ ให้แ ก่ผ ู้
บัญชาการเรือนจำ

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ ๖๖๘ / ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๒. การพิจ ารณาอนุม ัต ิก ารย้ายผู้ต ้อ งขัง ไปเพื่อ
ดำเนินคดียังเขตท้องที่เรือนจำอื่น

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๒๐๕๐/ ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๕๗๙/ ๒๕๕
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

ทัณฑสถานบำบัด
๑. การย้ายผู้ต ้อ งขังที่ม ีก ำหนดโทษสูงเกิน อำนาจ
พิเศษลำปาง
การควบคุม
๒. การย้ายผ้ต้องขังวัยหน์ม
๓. การย้า ยผู้ต ้อ งขัง คดีพ ระราชบัญ ญัต ิย าเสพติด
ให้โทษ (มีประวัติติดยาเสพติด)
๔. การอนุญ าตให้ผ ู้ต ้อ งขังลากิจ (เฉพาะการลาไป
ประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ)

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๑๕๒๓/ ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. การอนุญ าตให้นำตัวผู้ต้องขังที่มีคุณ สมบัติตาม
หลัก เกณฑ์ท ี่ก รมราชทัณ ฑ์ก ำหนดออกจากห้อ งขัง
ก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.และเข้าห้องขังหลังเวลา
๑๘.๐๐ น. เพื่อ ทำงานหุงต้ม อาหารหรือ เพื่อ เตรียม
ออกและกลับจากทำงาบสาธารณะนอกทัณฑสถาน

คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๔๒๙/ ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ผนวก จ ๘/ ๑๙
ทัณฑสถานบำบัด ๖. การย้ายผู้ต้องฃังที่ได้รับ การคัดเลือกเข้าอยู่ใน
พิเศษลำปาง
เรือนจำชั่วคราว และทัณฑสถานเปิดตามหลักเกณฑ์
(ต่อ)
ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ที ๓๑๒/ ๒๔๔๐
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๔๐

๗. การอนุญ าตให้ผู้ต้องขังปวยออกไปตรวจรักษา
หรืออยู่พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก
๘. การลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงว่าด้วยการประสาน
ความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห้ในงานราชทัณฑ์

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๗๖๒/ ๒๔๔๑
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๔๑

๙. การแต่ง ตั้ง นายกสภาที่ป รึก ษาการราชทัณ ฑ์
ประจำจังหวัด

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๒๙/ ๒๔๔๓
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๔๓

๑๐. การก่อ หนี้ผ ูก พัน เงิน ดอกเบี้ยอัน เกิด จากเงิน
กลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๑๐๔๗/ ๒๔๔๔
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๔๔

๑๑. การรับ จ้า งผลป ระโยชน ์ท ี่เ กี่ย วข้อ งกับ
การดำเนิน กิจ การผีเกวิช าชีพ และการใช้แ รงงาน
ผู้ต ้อ งขัง ตลอดจนการทำนิต ิก รรมสัญ ญา หรือ
ข้อตกลง และการอบุนัติการรับจ้างของทัณฑสถานที่
สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
๑) ทัณ ฑสถานซึ่งมืห ัวหน้าหน่วยงานดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับ สูง ในวงเงินครั้ง
ละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)
๒) ทัณ ฑสถานซึ่งมืห ัวหน้าหน่วยงานดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในวงเงิน ครั้ง
ละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)
และแก้ไ ขเพ ิ่ม เติม คำส ั่ง กรม ราช ท ัณ ฑ ์
ที่ ๑๒๑๔/ ๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๖๐
แล ะแก ้ไ ขเพ ิ่ม เต ิม คำส ั่ง ก รม ราช ท ัณ ฑ ์
ที่ ๑๓๙๒/ ๒๔๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ที ๑๒๑๔/ ๒๔๖๐
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๖๐

๑๒. การพิจ ารณาอนุญ าตให้น ัก ศึก ษา บุค คล
หรือ หน่ว ยงานอื่น ที่ม ืค วามประสงค์ท ี่จ ะเข้า เก็บ
ข้อ มูลเกี่ยวกับการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานชองกรมราชทัณฑ์หรือใน
เรือนจำทัณ ฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกันหลาย

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๑๘๐๗/ ๒๔๖๐
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ที ๑๓๙๒/ ๒๔๖๓
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ที ๑๒๔๘/ ๒๔๖๓
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๖๓

ผนวก จ ๙/ ๑๙
ทัณฑสถานบำบัด แห่ง ให้ผ ู้อ ำนวยการสำนัก ทัณ ฑวิท ยาเป็น ผู้ม อบ
พิเศษลำปาง
อ ำน าจ ใน ก ารพ ิจ ารณ าม อ บ อ ำน าจ ต ่อ ให ้แ ก ่
(ต่อ)
ผู้บังคับบัญชาเรือนจำ
๑๓. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติ - คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในการดำเนินการ ที่ ๖๖๘/ ๒๕๕๕
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุค คลชองพนัก งานราชการ ลงวับที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ซึ่งได้แก่ การสรรหาและการเลือ กสรรในการว่าจ้าง
การทำสัญ ญาจ้า ง การแต่งตั้งให้ป ฏิบ ัติงาน การให้
สิท ธิป ระโยชน์ต ามกฎหมายกำหนด (เว้น แต่ก าร
เลื่อ นชั้น ค่า ตอบแทนประจำปี และค่า ตอบแทน
พิเ ศษ เนื่อ งจากได้ม ีก ารมอบอำนาจไว้แ ล้ว ตาม
คำสั่ง กรมราชทัณ ฑ์ ที่ ๒๗๗/ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๒) การดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการ
อนุญาตให้ลาออกจากการปฏิบํติงานสำหรับเรือนจำ
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้น ที่ของจังหวัด และให้ผ ู้ว่าราชการ
จัง หวัด พิจ ารณามอบอำนาจต่อ ให้แ ก่ผ ู้บ ัญ ชาการ
เรือนจำ
การย้ายผู้ต้องขังไปเพื่อดำเนินคดียังเขตท้องที่
เรือนจำอื่น ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการย้าย
ผ้ต้องขังไปดำเนินคดีของเรือนจำทัณ,ทสถานฝ่ายรับ

คำสั่งกรมราชทัณฑ์
ท ๒0๕0/ ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การดำเนิน การเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คล
ของพนักงานราชการ

คำสั่ง กรมราชทัณ ฑ์ ๖๖๘/ ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๔.

๗

สถานกักขังกลาง
จังหวัดลำปาง

๑.

๒. การแต่ง ตั้ง ผู้ร ัก ษ าราชการแท น เป ็น การ - ดำสั่ง กรมราชทัณ ฑ์ ๓๑๒/ ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
ชั่วคราว
การอนุม ัต ิเ บิก จ่า ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ - คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๔๐/ ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
๓.

๔. การพิจ ารณาอนุญ าตการใช้ร ถราชการของ - ดำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๒๔๕/ ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ช้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
๕. การพิจ ารณาและออกคำสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ น
ช้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ประเภท
วิช าการ ระดับ ชำนาญการพิเศษลงมา เลื่อ นชั้น
ค่า จ้า ง ลูก จ้า งประจำ และเลื่อ นค่า ตอบแทน

พระราชบัญญ้ติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
ดำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๓๑๒/ ๒๕๕๐
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐

ผนวก จ ๑๐/®๙
สถานกักขังกลาง ประจำปีห นึ่ง ขั้น และค่า ตอบแทนพิเ ศษร้อ ยละ
จังหวัดลำปาง ๕ ของพนัก งานราชการโดยส่ง ให้ก รมราชทัณ ฑ์
(ต่อ)
ตรวจส อบ ความ ถูก ต้อ ง ก่อ น ท ี่ห น ่ว ยงาน จะ
ดำเนิน การออกคำสั่ง เลื่อ นขั้น เงิน เดือ น เลื่อ นขั้น
ค่าจ้างและเลื่อนค่าตอบแทน
๖. การมอบอำนาจให้ผ ู้บ ัญ ชาการเรือ นจำกลาง
ลำปาง ผู้อ ำนวยการทัณ ฑสถานบำบัด พิเศษลำปาง
และผู้อ ำนวยการสถานกัก ขัง กลางจัง หวัด ลำปาง
ปฏิบัติราชการแทน
ศูนย์วิจัยและ
- การพิจารณา การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
พัฒนาการเกษตร และสั่งการ
ลำปาง

คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ ๒๗๗/ ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

คาลังจังหวัดลำปาง
ท ๑๙0๙/๒๕๖๓
ลงวันที่๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
ตามพระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญ ญ้ต ิก ัก พืช (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติพืช
พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
- พระราชบัญ ญัต ิพ ัน ธุพ ืช (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพืช
พ.ศ.๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
- พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิค ว บ คุม ย าง
พ.ศ. ๒๕๔๒

ท่าอากาศยาน
ลำปาง

การอนุมัติ วิน ิจฉัย สั่งการเกี่ยวกับการอนุญาต - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ
เป็นหนังสือให้บุคคลก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น พ.ศ.๒๔๙๗
หรือแก้โขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น - คำสั่งกรมการชนส่งทางอากาศ
หรือ ปลูก ต้น ไม้ย ืน ต้น ภายในเขตปลอดภัย ในการ ท ๒๑๓/ ๒๕๕๑
เดินอากาศ มาตรา ๕๙ ซึ่งไม่สูงกว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
เดิมเฉพาะเขตปลอดภัยในการเดินอากาศในเขตสนามบิน
๒. อำนาจในการสั่ง การอนุญ าต การอนุม ัต ิ
และการดำเนิน การอื่น ตามกฎหมายและระเบีย บ
๑.

ของทหารราชการ
๑ 0

ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

การคำเนิน การตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการติก อบรม การจัด งาน และ
ก าร ป ร ะ ช ม ร ะ ห ว ่า ง ป ร ะ เท ศ พ .ศ . ๒๕๔๙
๑.

คำสั่งกรมกิจการสตรี
ท ๖๖๔/๒๕๖0
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

ผนวก จ ๑๑/ ๑๙
ภาคเหนือ

8 & * & & * ^!

และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ที่ห น่ว ยงานเป็น ผู้จ ัด หรือ จัด
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ดังนี้
๑.๑ การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดิน ทาง
ไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักหรือที่ปฏิบิตราชการ
ไปยังสถานที่จัด!!!กอบรม
๑.๒ การอนุม ัติจ่ายค่าสมนาคุณ สูงกว่าอัตราที่
กำหนดในกรณีท ี่จ ำเป็น ต้อ งใช้ว ิท ยากรที่ม ีค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ ์เ ป็น พิเ ศษเพื่อ
ประโยชน์ไนการปีกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตร
ที่กำหนด
๑.๓ การพิจ ารณาจัด ให้ผ ู้เช้ารับ การปีก อบรม
ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่พักในห้องพักคนเดียวไต้
ในกรณีท ี่ไ ม่เหมาะสม หรือ มีเหตุจ ำเป็น ไม่อ าจพัก
รวมกับผู้อื่นไต้

คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ที่ ๖๗๙/ ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒^๖๓
(คำสั่งล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๔ พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารเบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยใน

การจัด งานตามแผนงาน โครงการตามภารกิจ ปกติ
หรือ ตามนโยบายชองทางราชการ เซ่น การจัด งาน
วัน คล้า ยวัน สถาปนาชองส่ว นราชการ การจัด งาน
นิท รรศการ การจัด งานแถลงข่า ว การจัด การ
ประกวดหรือ แข่ง ชัน หรือ การจัด กิจ กรรมต่า งๆ
เป็นต้น ไต้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม
และประหยัด
๒. การอนุม ัต ิให้จ ่ายค่าเข่าที่พ ัก ในกรณีเดิน ทาง
ไปราชการในท้อ งที่ท ี่ม ีค ่า ครองชีพ หรือ เป็น แหล่ง
ท่องเที่ยวในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีก
ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า

คำสั่งกรมกิจการสตรี
ท ๒๙๒/ ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ที่ ๖๗๙/ ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(คำสั่งล่าสุด)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทๆง
ไปราชการและการจัดการประชุม
ชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม

การอนุม ัต ิใ ห้เบิก ค่า ใช้จ ่า ยเป็น ค่า ตอบแทน
ล่ามในการแปล ภาษาท้อ งถิ่น ภาษาต่า งประเทศ
หรือภาษามือ ค่าตอบแทน ในการแปลหนังสือหรือ
๓.

คำสั่งกรมกิจการสตรี
ที ๒๙๒/ ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

ผนวก จ ๑๒/ ๑๙
ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว
ภาคเหนือ
(ต่อ)

เอกสาร หรือ ค่าตอบแทนในการจัด เก็บ หรือ สำรวจ - คำลังกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ข้อมูล เฉพาะในช่ว งระยะเวลาที่ม ีก ารจัด เก็บ หรือ ครอบครัว ที่ ๖๗๙/ ๒๔๖๓
สำรวจข้อ มูล ใบกรณีท ี่ผ ู้แ ปล หรือ ผู้จ ัด เก็บ หรือ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓
สำรวจข้อมูลมิใด้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ (คำสั่งล่าสุด)
ของส่วนราชการนั้น
๔. การอนุม ัต ิใ ห้เ บิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยในการเช่า - ระเบียบกระทรวงการคลัง
อาคารและที่ด ิน รวมทั้ง ค่า บริก ารอื่น ใดที่เกี่ย วกับ ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่าย
การเช่า
ในการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๓
๔. การอนุม ัต ิใ ห้เบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยที่เป็น ค่า วัส ดุ
ต าม ห ลัก ก ารจำแน ก รายจ่า ยตาม งบ ป ระม าณ
ขอ งส ำน ัก งบ ป ระม าณ วงเงิน จำน วน ไม ่เ ก ิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน ของ - คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบัน
หน่ว ยงานในสัง กัด กรมกิจ การสตรีแ ละสถาบัน ครอบครัว ที่ ๖๗๙/ ๒๔๖๓
ครอบครัว ซ ึ่ง เป ็น ราช ก ารบ ริห ารส ่ว น ก ล าง ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓
ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค
(คำสั่งล่าสุด)
- คำสั่งจังหวัดลำปาง
ท ๑๗๓๒/ ๒๔๖๓
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๖๓
- ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒

๑๑

ศูนย์พัฒนาการจัด
๑. ขออนุมัติดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การ
สวัสดิการสังคม บริหารพัสดุ ตามพระราชบัญณู้ติการจัดซื้อ จัดจ้างบริหาร
ผู้สูงอายุจังหวัด พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลำปาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
จากเงินงบประมาณชองราชการบริหารส่วนกลางของ
กรมกิจการผู้สูงอายุที่มีสำนักงาบตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ทุก
วิธีการครั้งหนึ่งในวงเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบล้านบาทถ้วน)
๒. การคำเนิน การอนุม ัต ิใ ห้ก ารช่ว ยเหลือ และ
เบ ิก จ่า ยเงิน ส งเค ราะห ์ภ าวะยาก ล ำบ าก ตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
คุ้ม ครอง การส่งเสริม การสนับสบุน การจัด ที่พ ัก
อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็น

คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ
ท ๔๗๖/ ๒๔๖๑
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการพัสดุ

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การคุ้มครอง การส่งเสริม
การสนับสบุน การจัดที่พัก อาหาร
และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ

ผนวก จ ๑๓/ ๑๙
ศูนย์พัฒนาการจัด อย่างทั่วถึง
ตามความ เป็นอย่างทั่วถึง
สวัสดิการสังคม
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘
ผู้สูงอายุจังหวัด
๒.๑ อนุม ิติให้ก ารช่วยเหลือและเบิก จ่ายเงิน - ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
ลำปาง
ผู้ส งู อายุต ามพระราชบัญ ญัต ิ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และความมั่นคงของมนุษย์
(ต่อ)
ซึ่งประสบบิญ หาความเดือดร้อนและ ความ เป็น เรื่อง หลักเกณฑ์ การ และเงื่อนไช
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไป
การคุ้มครอง การส่งเสริม
๑) ที่พักอาศัย
การสนับสบุน การช่วยเหลือ สูงอายุ
๒) อาหาร
ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณ
๓) เครื่องบุ่งห่ม
กรรมหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิ
การดำเนินการอบุม้ติให้การช่วยเหลือและเบิก ชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
จ่ายเงิน ตามประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและ และการให้คำแนะนำปรึกษา
ความมนคงชองมนุษย์ เรื่อง หสักเกณฑ์ วิธการ และ การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวช้อง
เงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน การ ในการแก้ไขบีญหาครอบครัว
ช่วยเหลือ สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณ ลงวัน ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘
กรรม หรือ ถูก แสวงหาประโยชน์โ ดย ชอบด้ว ย - ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
กฎหมาย หรือ ถูก ทอดทิ้ง และการให้ แนะนำ
และความมั่นคงของมนุษย์
ปรึกษา ดำเนินการอื่น เกี่ยวช้องในการแกไฃบิญหา เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม
ครอบครัว
และสนับสนุนการช่วยเหลือ
๑ อนุม ัต ิใ ห้ก ารช่ว ยเหลือ และเบิก จ่า ยเงิน
สูงอายุ ประสบความเดือดร้อน
ในการดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย ดัง
ลงวัน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๑) กรณี สูงอายุถูกทารุณกรรม
๒) กรณี สูง อายุถ ูก แสวงหาประโยชน์
โดย ชอบด้วยกฎหมาย
๓) กรณี สูงอายุถูกทอดทิ้ง
จำ

ผ ู้

ม ี

จำ

ว ิธ ี

น ี้

ผ ู้

๓ .

ท ี่

ผ ู้

ม ิ

คำ

ท ี่

๓ .

ผ ู้

ว ิธ ี

น ี้

ท ี่

ท ี่

ผ ู้

ผ ู้

ม ิ

ผ ู้

๔. การอนุม ัต ิด ำเนิน การให้ค วามช่ว ยเหลือ และ
เบิกจ่ายเงินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระเบียบกรม
กิจ การ สูง อายุว ่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละ การปรับ
สภาพแวดล้อ ม อยู่อ าศัย สำหรับ สูงอายุ และการ
เส ริม ส ร้า งช ุม ช น เป ็น ม ิต รส ำห รับ ส ูง อายุ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๑ อนุมัติให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงิน
อัต ราวงเงิน และรายการค่า ใช้จ ่า ยให้เป็น ไปตาม
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญ ชีก ลางให้ค วาม
เห็นขอบในการดำเนินการดัง
๑) หมวด ๑ การปรับ สภาพแวดล้อ มที่
อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ระเบียบ
๒) หมวด ๒ การเสริมสร้างชุมชนเป็นมิตร
กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ลักษณะชองชุมชนที่จะได้รับ
เสริมสร้างชุมชนเป็นมิตรตามที่กำหนดในระเบียบ
ผ ู้

ว ิธ ี

ท ี่

ผ ู้

ท ี

ผ ู้

-

ระเบียบกรมกิจการ สูงอายุ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ การปรับ
สภาพแวดล้อม อยู่อาศัย
สำหรับ สูงอายุ และการเสริมสร้าง
ชุมชน เป็นมิตรสำหรับ สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวัน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผ ู้

ว ิธ ี

ท ี่

ผ ู้

ท ี่

ผ ู้

ท ี่

ท ี่

น ี้
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ท ๔๐๔1๒๕๖๒
ลงวัน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ท ี่

๑๒
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ฒ & ฒ *
นิคมสร้างตนเอง
๑. การดำเนิน การตามระเบีย บกระทรวงการคลัง
กิ่วลมจังหวัด
ว่าด้ว ยค่าใช้จ ่ายในการ!!เกอบรม การจัด งาน และ
ลำปาง
การประขุม ระหว่า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่
แก้ไ ขเพิ่ม เติม ที่ห น่ว ยงานเป็น ผู้จ ัด หรือ จัด ร่ว มกับ
หน่วยงานอื่นดังนี้
๑ .๑ อนุม ัต ิก ารเทีย บตำแหน่ง ของบุค คล
ที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีที่มิได้เป็นบุคลากรของ
รัฐตามความเหมาะสม
๑.๒ อนุม ัต ิก ารเบิก จ่า ยค่า พาหนะเดิน ทางไป
กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ป ฏิบ ัต ิราชการ
ไปยังสถานที่จัดดูกอบรม
๑.๓ อนุม ัต ิจ ่า ยค่า สมนาคุณ สูง กว่า อัต ราที่
กำหนดในกรณีท ี่จ ำเป็น ต้อ งใช้ว ิท ยากรที่ม ีค วามรู้
ค ว าม ส าม าร ถ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก าร ณ ์เ ป ็น พ ิเ ศ ษ
เพื่อ ประโยขน์ใ นการ!!เกอบรมตามโครงการหรือ
หลักสูตรที่กำหนด
๑.๔ พิจารณาจัดให้ผู้เช้ารับการดูกอบรมพักใน
ห้องพัก คนเดียวได้ใบกรณีท ี่ไม่เหมาะสมหรือ มีเหตุ
จำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
๑. ๔ พ ิจ าร ณ าจ ัด ให ้ผ ู้ส ัง เก ต ก าร ณ ์ห ร ือ
เจ้า หน้า ที่พ ัก ในห้อ งพัก คนเดีย วได้ใ นกรณีท ี่ไ ม่
เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
๑.๖ พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารเบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยใน
การจัด งานตามแผนงาน โครงการตามภารกิจ ปกติ
หรือ ตามนโยบายของทางราชการ เข่น การจัด งาน
วัน คล้า ยวัน สถาปนาของส่ว นราชการ การจัด งาน
นิท รรศการ การจัด งานแถลงข่า ว การจัด การ
ประกวดหรือแข่งขัน หรือการจัด กิจ กรรมต่างๆเป็น
ต้นได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด

ผนวก จ ๑(๙©๙
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
ท ๑๓๙(๙๒๔๖๓
ลงวับที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดูกอบรม
การจัดงาน และการประขุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. การอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนล่าม คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ในการแปล ภาษาท้อ งถิ่น ภาษาต่า งประเทศ หรือ ท ๑๓๙๔/ ๒๔๖๓
ภาษามือ ค่า ตอบแทน ในการแปลหนัง สือ หรือ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓
เอกสาร หรือ ค่าตอบแทนในการจัด เก็บ หรือ สำรวจ - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ข้อ มูล เฉพาะในช่ว งระยะเวลาที่ม ีก ารจัด เก็บ หรือ ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่าย
สำรวจข้อ มูล ในกรณีท ี่ผ ู้แ ปล หรือ ผู้จ ัด เก็บ หรือ ในการบริหารงานของส่วนราชการ
สำรวจข้อมูลมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ พ.•ศ. ๒๔๔๓
ของส่วนราชการนั้น

ผนวก จ ๑๔/๑๙
นิคมสร้างตนเอง
กิ่วลมจังหวัด
ลำปาง
(ต่อ)

๓. การอนุม ัต ิใ ห้เ บิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยในการเข่า
อาคารและที่ดินรวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการ
เช่า
๔. การอนุม ัต ิใ ห้เบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยที่เป็น ค่า วัส ดุ
ตามหลัก การจำแนกรายจ่า ยตามงบประมาณของ
ส ำ น ัก ง บ ป ร ะ ม า ณ ว ง เง ิน จ ำ น ว น ไ ม ่เ ก ิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๔. การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน ของ
ราชการ

๑๓

ศูนย์คุ้มครองคนไร้
๑. การดำเนิน การตามระเบีย บกระทรวงการคลัง
ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการติก อบรม การจัด งาน และ
การประชุม ระหว่า งประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่
แกิใ ขเพิ่ม เติม ที่ห น่ว ยงานเป็น ผู้จ ัด หรือ จัด ร่ว มกับ
หน่วยงานอื่นดังนี้
๑.๑ อนุม ัต ิก ารเทียบตำแหน่งของบุค คลที่จ ะ
เบิก จ่ายค่าใช้จ ่ายในกรณีท ี่ม ิไ ด้เป็น บุค ลากรของรัฐ
ตามความเหมาะสม
๑.๒ อนุม ัต ิก ารเบิก จ่า ยค่า พาหนะเดิน ทางไป
กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ป ฏิบ ัต ิราชการ
ไปยังสถานที่จัดติกอบรม
๑.๓ อนุม ัต ิจ ่า ยค่า สมนาคุณ สูง กว่า อัต ราที่
กำหนดในกรณีท ี่จ ำเป็น ต้อ งใช้ว ิท ยากรที่ม ีค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ ์เ ป็น พิเ ศษเพื่อ
ประโยขนัIนการติกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตร
ที่กำหนด
๑.๔ พิจารณาจัดให้ผู้เช้ารับการติกอบรมพักใน
ห้อ งพัก คนเดียวได้ในกรณีท ี่ไม่เหมาะสมหรือ มีเหตุ
จำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
๑. ๔ พ ิจ ารณ าจัด ให ้ผ ู้ส ัง เก ต ก ารณ ์ห รือ
เจ้า หน้า ที่พ ัก ในห้อ งพัก คนเดีย วได้ใ นกรณีท ี่ไ ม่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินแล*
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒
คำสงกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดีการที่ ๑๓๙๔/ ๒๔๖๓
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เหมาะสม หรือ มีเหตุจ ำเป็น ไม่อ าจพัก รวมกับ ผู้อ ื่น ได้
๑.๖

พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารเบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ย
ในการจัดงานตามแผนงาน โครงการตามภารกิจปกติ
หรือ ตามนโยบายชองทางราชการ เช่น การจัด งาน
วัน คล้า ยวัน สถาปนาของส่ว นราชการ การจัด งาน
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ผนวก จ ๑๖/ ๑๙
ศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ นิท รรศการ การจัด งานแถลงข่า ว การจัด การ
ทีพ่ ง่ึ จังหวัดลำปาง ประกวดหรือ แข่ง ขัน หรือ การจัด กิจ กรรมต่า งๆ
(ต่อ)
เป็นต้นได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม
และประหยัด
๒. การอนุม ัต ิใ ห้เบิก ค่า ใช้จ ่า ยเป็น ค่า ตอบแทน - คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ล่ามในการแปล ภาษาท้อ งถิ่น ภาษาต่า งประเทศ ท ๑๓๙๔/ ๒๔๖๓
หรือภาษามือ ค่าตอบแทน ในการแปลหนังสือหรือ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓
เอกสาร หรือ ค่าตอบแทนในการจัด เก็บ หรือ สำรวจ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ข้อมูล เฉพาะในช่ว งระยะเวลาที่ม ืก ารจัด เก็บ หรือ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
สำรวจข้อ มูล ในกรณีท ี่ผ ู้แ ปล หรือ ผู้จ ัด เก็บ หรือ ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๔๓
สำรวจข้อมูลมิไต้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏินัติการตามหน้าที่ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิก
ของส่วนราชการนั้น
เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
๓. การอนุม ัต ิใ ห้เ บิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยในการเข่า
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
อาคารและที่ดินรวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับกับ
พ.ศ. ๒๔๖๒
การเข่า
๔. การอนุม ัต ิใ ห้เบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยที่เป็น ค่า วัส ดุ
ตามหลัก การจำแนกรายจ่า ยตามงบประมาณของ
ส ำ น ัก ง บ ป ร ะ ม า ณ ว ง เง ิน จ ำ น ว น ไ ม ่เ ก ิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน ของ
ราชการ
๖. ค ว บ ค ุม ผ ู้ท ำก ารข อ ท าน ท ี่อ ยู่ใ น ส ถ าน ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สงเคราะห์ห รือ พิจารณาปล่อ ยตัว ถ้าผู้ที่ถูกส่งไปยัง สวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์
สถานสงเคราะห์น ั้น มืท ี่อ าศัย และทางดำรงชีพ ครอบครัวผู้มืรายได้นอ้ ยและไร้ที่พึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๒
พอสมควรแก่อัตภาพ
๗. สั่งให้ผู้ทำการขอทานที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ทำการงานตามที่เห็นสมควรหรือจะส่งไปทำการงาน
ที่อื่น
๘. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินหรือสิ่งของ หรือกรณีอื่น
ในการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน
ตาม ข้อ ๗ และ ข้อ ๘ แห่งระเบียบกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้มืรายได้
น้อ ยและไร้ท ี่พ ึ่ง พ.ศ. ๒๔๔๒

๙. ควบคุม ผู้ท ำการขอทานที่อ ยู่ส ถานสงเคราะห์
หรือ พิจ ารณ าปล่อ ยตัว ถ้า ผู้ท ี่ถ ูก ส่ง ไปยัง สถาน
สงเคราะห์นั้นมืที่อยุ่อาศัยและดำรงชีพพอสมควรแก่

คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที ๑๓๙๔I ๒๔๖๓

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓
พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน
พ.ศ.๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผนวก จ ๑๗/ ๑๙
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ อัตภาพ
ที่พึ่งจังหวัดลำปาง
(ต่อ)
๑๐. สั่งให้ผู้ทำการขอทานที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ทำการงานตามที่เห็น สมควรหรือ จะส่ง ไปทำการ
ทำงานที่อื่น
๑๔

ศูนย์พัฒนาราษฎร
๑. การดำเนิน การตามระเบียบกระทรวงการคลัง
บนพื้นที่สูงจังหวัด ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการติก อบรม การจัด งาน และ
ลำปาง
การประขุม ระหว่า งประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่
แก้ไขเพิ่ม เติม สำหรับ การติก อบรมที่ห น่วยงานใน
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเป็นราซการ
บริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นผู้
จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ดังนี้
๑.๑ อนุมิติโครงการหรือหลักสูตรการติกอบรม
เพ ื่อ เบ ิก ค ่า ใ ช ้จ ่า ย ต า ม ข ้อ ๘ แ ห ่ง ร ะ เบ ีย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติก อบรม
การจัดงาน และการประขุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ การเทีย บตำแหน่ง ของบุค คลที่จ ะเบิก จ่า ย
ค่า ใช้จ ่า ยในกรณีท ี่ม ิไ ด้เป็น บุค ลากรของรัฐ ตาม
ความเห มาะสมตาม ข้อ ๑๑(๔) แห่ง ระเบีย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติก อบรม
การจัดงาน และการประขุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๓ อนุม ัต ิก ารเบิก จ่ายค่าพาหนะเดิน ทางไป
กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ป ฏิบ ัต ิราชการ
ไปยังสถานที่จัดติกอบรม ตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติก อบรม
การจัด งาน และการประขุม ระหว่า งประเทศ พ.ศ.
๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔ อนุม ัต ิจ ่า ยค่า สมนาคุณ สูง กว่า อัต ราที่
กำหนดในกรณีท ี่จ ำเป็น ต้อ งใช้ว ิท ยากรที่ม ีค วามรู้
ค ว าม ส าม าร ถ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก าร ณ ์เ ป ็น พ ิเ ศ ษ
เพื่อ ประโยขน์ใ นการติก อบรมตามโครงการหรือ
หลักสูตรที่กำหนด ตามข้อ ๑๔(๒)(ค) แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติก อบรม
การจัด งาน และการประขุม ระหว่า งประเทศ พ.ศ.
๒๔๔๙ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๑.๔ พิจ ารณาจัด ให้ผู้เช้ารับ การติก อบรมพัก ใน
ห้องพัก คนเดียวได้ในกรณีท ี่ไม่เหมาะสมหรือ มีเหตุ

คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการที่ ๑๓๙๔/ ๒๔๖๓
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรม
การจัดงาน และการประขุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙
และที่แก้!ขเพิ่มเติม

ผนวก จ ๑๘/®๙
ศูนย์พัฒนาราษฎร จำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ตามข้อ ๑๖(๑)
บนพื้นที่สูงจังหวัด
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ย
ลำปาง
ในการแกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
(ต่อ)
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๑. ๖ พ ิจ าร ณ าจ ัด ให ้ผ ู้ล ัง เก ต ก ารณ ์ห รือ
เจ้า หน้า ที่พ ัก ในห้อ ง พัก คนเดีย วได้ใ นกรณีท ี่ไ ม่
เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
ตามข้อ ๑๖(๒) แห่ง ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยค่าใช้จ ่ายใบการ แก อบรม การจัด งาน และการ
ประชุม ระหว่า งประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๑.๗ พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารเบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยใน
การจัด งานตามแผนงาน โครงการตามภารกิจ ปกติ
หรือ ตามนโยบายของทางราชการ เซ่น การจัด งาน
วัน คล้า ยวัน สถาปนาของส่ว นราชการ การจัด งาน
นิท รรศการ การจัด งานแถลงข่า ว การจัด การ
ประกวดหรือ แข่ง ขัน หรือ การจัด กิจ กรรมต่า งๆ
เป็นต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม
แ ล ะ ป ร ะ ห ย ัด ต า ม ข ้อ ๒๙ แ ห ่ง ร ะ เบ ีย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยค่า ใช้จ ่ายในการ แก อบรม
การจัด งาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๙ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๒. อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนล่ามในการ - ระเบียบกระทรวงการคลัง
แปล ภาษาท้อ งถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าใช้จ่าย
ค่า ตอบ แท น ใน ก ารแป ล ห น ัง ส ือ ห รือ เอก ส าร ในการบริหารงานของส่วนฺราชการ
หรือค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๓
ในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูลในกรณี
ที่ผู้แปลห่รือผู้จัดเก็บห่รือสำรวจข้อมูลมิได้เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ตามข้อ ๑๑
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
อนุม ัต ิใ ห้เบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยในการเข่า อาคาร
และที่ด ิน รวมทั้ง ค่า บริก ารอื่น ใดที่เกี่ย วกับ การเข่า
ตามข้อ ๑๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.
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ผนวก จ ๑๙/ ๑๙
-

-*
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ศูนย์พัฒนาราษฎร ๔. พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประ๓ท - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บนพื้นที่สูงจังหวัด วิช าการ ระดับ ปฏิบ ัต ิการ หรือประเภททั่วไป.ระดับ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
ลำปาง
ปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไปไนหน่วยงานนั้นอย่างน้อย การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
(ต่อ)
สองคน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินชองหน่วยงานนั้น ตาม และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๔๖๒
ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๘

